Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

12.03.2015
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie – schválenie navrhovaného programu
2.
Plnenie záverov a uznesení
3.
Návrh VZN – o držaní psov na území obce Haniska
4.
Návrh VZN - o hracích automatoch na území obce Haniska
5.
Nadviazanie spolupráce pri zabezpečení čerpania finančných prostriedkov
z programu rozvoja vidieka SR pre roky 2014-2020
6. Zabezpečenie jarného upratovania
7. Návrh na úpravu miestnych komunikácii po ukončení kanalizácie
8. Žiadosť o rozšírenie kanalizácie v obytnej zóne A
9. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
10. Rôzne
11. Záver

K bodu 1
Starosta obce Ladislav Šimkovič
privítal prítomných poslancov OcZ,
a ospravedlnil neúčasť hlavného kontrolóra.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 7.
Obecné zastupiteľstvo podľa prítomného počtu poslancov ( 7 ) je uznášania
schopné.
Materiály na prerokovanie a pozvánka na OcZ boli poslancom doručené
v časovom predstihu.
Starosta obce oboznámil prítomných s navrhovaným programom, bod č. 9
Správa hlavného kontrolóra bude preložená z dôvodu neúčasti hlavného kontrolóra
na nasledujúce zasadnutie OcZ a následne dal odsúhlasiť program obecného
zastupiteľstva, ktorý bol jednohlasne schválený bez pripomienok.
Zapisovateľ zápisnice: Ing. Hospodárová Agáta, overovatelia zápisnice: Juraj
Lenhardt, Zuzana Kucanová
K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a iné návrhy.
U/1/3/2015
K bodu 2
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením prijatých uznesení a záverov.
Skonštatoval, že prijaté uznesenia a závery sú splnené.

K bodu 3
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora podľa § 22 ods. 1
písm. a) bod 2 a § 25 zákona 153/2001 Z. z z 13.2.2014 o VZN 2/2007 o chove a
držaní psov na území obce Haniska. Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu a v
lehote 90 dní VZN 2/2007 zruší a nahradí právnym predpisom, ktorý bude v súlade
so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Starosta obce
predniesol návrh VZN č. 2 o držaní psov na území obce Haniska. K podanému
návrhu VZN neboli vznesené zo strany poslancov žiadne pripomienky. Návrh bol
spracovaný v súlade so zákonom NR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov a v znení neskorších predpisov. Návrh bol vyvesený dňa
13.3.2015 na verejnej tabuli a webovej stránke obce. Občania sa môžu k návrhu
písomne vyjadriť a doručiť na OcÚ, Bajzova 14 do 15 dní od zverejnenia návrhu.
Obecný úrad na základe daňových priznaní za psov za rok 2015 a písomnej
evidencie psov na území obce zabezpečí nové známky pre psov a v spolupráci s
obecným zastupiteľstvo prekontroluje fyzický stav psov v obci.
Zabezpečí aj piktogramy na miesta, kde je voľný pohyb psa zakázany.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo v Haniske
na území obce Haniska

berie na vedomie návrh VZN o držaní psov

K bodu 4
Starosta obce predniesol Návrh VZN č. 1
o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce Haniska. Zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne pripomienky. Spracovaný návrh v zmysle zákona 171/2005 o hazardných
hrách a v znení neskorších predpisov bol vyvesený na verejnej tabuli a zverejnený
na webovej stránke obce dňa 13.3.2015. Písomne pripomienky k zverejnenému
návrhu občania môžu predkladať do 15 dní od zverejnenia do 30.3.2015

Záver: Poslanci obecného zastupiteľstva Haniske berú na vedomie návrh
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Haniska.

K bodu 5
Na základe ponuky
spolupráce s Premier Consultingom
pri čerpaní
eurofondov a predložením programu rozvoja vidieka SR na programové obdobie
2014-2020 v podopatrení 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie starosta obce informoval obecné
zastupiteľstvo o jednaní so zástupcom firmy. Na základe rokovania starosta obce
podpísal Zmluvu o dielo 250215 v súvislosti so žiadaním o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Záver: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k spolupráci s Premier
Consultigom pri čerpaní eurofondov
U/2/3/2015

K bodu 6
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na zabezpečení jarného upratovania
v obci v dvoch termínoch a v čase od 7:00 hod. - 14.00 hod.
21.3. 2015 - 2 veľkokapacitné kontajnery - 1 ks pred obecným úradom a
1 ks kontajner na ulici pod Furčou,
28.3.2015 - 2 veľkokapacitné kontajnery
1 ks pri ihrisku ulica Veterná
1 ks na ulici Vrbová - Kendická

Na základe predchádzajúcich skúseností kontajnery budú pristavené pod dohľadom
kamier nakoľko občania vyhadzovali do kontajnerov nadrozmerné veci.
Obecný úrad zabezpečí oznámenie pre občanov do schránok, na verejné tabule a
webovú stránku o termínoch vývozu, čase vývozu a miestach uloženia kontajnerov.

Záver:
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zabezpečenie jarného
upratovania v uvedených termínoch, počet a miesta uloženia kontajnerov.
U/3/3/2015
K bodu 7
K návrhu na úpravu miestnych komunikácii po ukončení kanalizácie sa vyjadril
starosta obce Ladislav Šimkovič a zástupca starostu obce Ing. Marek Fečo. Na
kontrolnom dní konanom dňa 3.3.2015 zástupca EKO SVIPU Ing. Bujňak informoval
o ploche - ceste 1,30 m, ktorá bude vyhotovená a uhradená z finančných
prostriedkov Ministerstva životného prostredia. Nakoľko po dokončení stavby je
nutné riešiť cestu v šírke 4 m, obec plánuje dokončiť z vlastných zdrojov. Ing. Bujňak
predložil rozpočet na úpravu vozovky liatym asfaltom hr. nad 40 do 60 mm v hodnote
19 446,90 s DPH.

Záver: Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí s použitím finančných
prostriedkov na realizáciu asfaltov na ulici Vŕbová a Kendická a poveruje
starostu obce k vyžiadaniu splátkového kalendára.
U4/3/2015
K bodu 8
Na základe žiadosti občanov o rozšírenie kanalizácie v obytnej zóne "A"
starosta obce a zástupca starostu obce vykonali obhliadku za prítomnosti žiadateľov.
Týka sa o rozšírenie kanalizácie o 138 m.
Záver: Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí s rozšírením kanalizácie v
obytnej zóne "A" a poveruje starostu obce o doplnenie projektovej
dokumentácie a finančného rozpočtu.
U5/3/2015

K bodu 9
Z dôvodu pracovného vyťaženia a ospravedlnenia hlavného kontrolóra bod
9 sa prekladá na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 10
Rôzne
Starosta obce informoval o plánovanej výške mesačných splátok v zmysle
článku IV. odst. zmluvy o výkone vo verejnom záujme s Dopravným podnikom mesta
Prešov. Vypočítaná splátka na základe predbežnej kalkulácie ekonomický
oprávnených nákladov je 1 523,92 € mesačne (18 287,05 € ročne) čo činí nárast
oproti roku 2014 mesačne 194,02 €. a o žiadosti zaslanej 9.3.2015 na doplnenie
nočného spoja č. 24 s odchodom z Prešova o 22:45 hod. v dňoch pracovného
pokoja t.j. sobota, nedeľa a sviatky.

Ing. Hospodárová informovala o podaní žiadosti na vytvorenie nových
pracovných miest v rámci projektu č. XX. Podpora zamestnávania nezamestnaných v
samospráve podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. Žiadosť bola podaná
na vytvorenie 4 pracovných miest na predmet činnosti 84.24 verejný poriadok a
bezpečnosť.
V mesiaci február bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl v roku
2015. Pri poskytnutí dotácie v materskej škole sa plánuje rekonštrukcia hygienických
zariadení a rozšírenie spálňovej časti formou nadstavby lôžok.

Zuzana Kucanová
- informovala o meškaní školského spoja v pondelok 9.3.2015, kde detí prišli až na
druhú vyučovaciu hodinu
- fašiangové posedenie dopadlo nad očakávanie, všetci prítomní boli spokojní
- v mesiaci marec 27.3. plánuje komisia pre kultúru a šport Noc v kaštieli - 1. ročník
Noc Hansa Christiana Andersena
- v mesiaci máj v spolupráci s obecnou knižnicou plánuje komisia pre kultúru a šport
usporiadať májové posedenie Deň matiek s kultúrnym programom a prezentáciou
knihy ľúbostnej poézie nášho občana p. Ing. Tokarčíka - Srdce v sieti
Juraj Lenhardt, Mgr. Hudák
- upozornili na verejné osvetlenie, kde je potreba doplniť osvetlenie
Starosta obce
zabezpečí podanie žiadosti na Východoslovenskú distribučnú
spoločnosť a v spolupráci s OSVO comp. preverí účelovosť osvetlenia (dve lampy
oproti - ulička pri p. Pravdovi), doplnenie osvetlenia - chodník ku cintorínu.
Ivan Plávka
- upozornil na nedodržiavanie rýchlosti v obci
- informoval sa o demontáži starého osvetlenia
Starosta obce zabezpečí demontáž starého osvetlenia po kolaudácii kanalizácie.

Návrhy na dopravné značenie v obci poslanci prednesú na budúcom obecnom
zastupiteľstve

Jozef Tomko
- upozornil na nedodržiavanie rýchlosti pri potravinách na Hliníku, kde by bolo dobré
uložiť retardér
- informoval, že pred potraviny plánuje z vlastných finančných prostriedkov položiť
asfalt
Starosta obce v spolupráci s poslancom Mgr. Hudákom zistia možnosti uloženia
retardéra
Ing. Marek Fečo
- upozornil na posypový materiál na ulici Martinská, ktorý v zime splnil svoj účel.
Posypový materiál je možné využiť aj na budúci rok. Požiadal o jeho uskladnenie
- informoval sa o ukončení záverečného účtu obce a audite.

Starosta obce vysvetlil, že účtovníčka obce p. Mária Tomková je práceneschopná,
záverečný účet bude predložený do konca mesiaca marec a audit sa vykoná v
mesiaci apríl.
Posypový materiál pracovníci MOS v piatok 13.3.2015 uskladnia.
Mgr. Katarína Luterančíková
- bez pripomienok

Zapísala: Ing. Hospodárová Agáta

..............................

Overovatelia: Juraj Lenhardt

..............................

Zuzana Kucanová

...............................

Ladislav Šimkovič v.r..
starosta obce

